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Vladimír Vyhnálek opětovně zvolen starostou Tanvaldu
 Ve středu 31. 10. 2018 od 16 hodin 
ve velké zasedací místnosti radnice 
proběhlo ustavující zasedání zastu-
pitelstva města pro volební období 
2018-2022.
Vladimír Vyhnálek (VOLBA PRO 
MĚSTO) byl opětovně zvolen starostou, 
Antonín Bělonožník (TANVALĎÁCI) 
bude pokračovat ve funkci uvolněného 
místostarosty a do funkce neuvolněné 
místostarostky byla nově zvolena 
Daniela Šebestová (Společně pro 
Tanvald).
Letošní komunální volby v Tanvaldě 
přinesly do jednadvacetičlenného 
zastupitelstva města celkem 11 nových 
tváří. Značnou obměnu zaznamenala 
i sedmičlenná rada města, do které 
byli krom starosty a místostarostů 
nově zvoleni Lukáš Černý (Společně 
pro Tanvald) a Tomáš Zítko (VOLBA 
PRO MĚSTO). Dalšími členy rady 
města se stali Hana Preislerová (ZA 
BEZPEČNÉ MĚSTO TANVALD) a 
Jaroslav Týl (VOLBA PRO MĚSTO). 
Do čela finančního výboru byl zvolen 
Jan Prašivka (VOLBA PRO MĚSTO), 
místopředsedou pak Vladimír Josífek 
ml. (TANVALĎÁCI). Předsedou kont-
rolního výboru byl zvolen Daniel Šimek 

(ANO 2011), místopředsedkyní pak 
Michaela Stehnová (TANVALĎÁCI).
Zastupitelé se shodli na ustanovení 
nového výboru pro rozvoj cestovního 
ruchu, do jehož čela byl zvolen Lukáš 
Černý (Společně pro Tanvald) a jeho 
místopředsedkyní byla zvolena  Jana 
Tůmová (VOLBA PRO MĚSTO).
Příští  zasedání nově ustanoveného 

zastupitelstva města je plánováno na 
středu 19. prosince 2018 od 16 hodin. 
Na něm se krom jiného bude projedná-
vat rozpočet města pro rok 2019.
Všem nově zvoleným zastupitelům bla-
hopřejeme a přejeme hodně úspěchů 
v jejich práci pro město.

-red-

Rozsvícení vánočního stromu 
v Tanvaldě bude 

v sobotu 1. 12. 2018 
na centrálním parkovišti 

v 16:30 hodin a v neděli 2. 12. 
2018 u pomníku na Horním Tan-

valdě v 17 hodin.

Jednání zastupitelů města 
se uskuteční ve středu 19. 

prosince od 16 hod. ve velké 
zasedací místnosti radnice.

V pondělí 10. a 17. prosince 
2018 proběhnou pravidelné 
prodejní trhy na centrálním 

parkovišti.

Silnice přes Souš 
je uzavřena

 Vzhledem k namrzlé vrstvě ledu na 
vozovce a předpovědi (ČHMU Ústí nad 
Labem) sněhových srážek a teplot pod 
bodem mrazu je silnice II. třídy ev.č. 
290 v úseku Smědava – Souš (km 
22,35 až 28,21) od 20. listopadu 2018 
do odvolání uzavřena.

-red-

Foto Vlaďka Koďousková

Vážení a milí čtenáři Tanvaldského 
zpravodaje, blížící se vánoční svátky 
zahajují období krásné atmosféry v 
našich rodinách a domácnostech. 
Dovolte mi, abych vám všem popřál 
z celého srdce šťastné a veselé 
svátky vánoční, plné klidu, radosti a 
pohody.

Vladimír Vyhnálek, starosta

Foto Vlaďka Koďousková
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Nové parkoviště
u objektu
č. p. 552

 Koncem října bylo dáno do užívání 
nové parkoviště pro osobní automobily 
v ulici Palackého na Výšině. Firma SIZ 
z Velkých Hamrů zde během necelých 
2 měsíců vybudovala  22 nových par-
kovacích míst, která výrazně vylepšují 
situaci s parkovacími místy v dané 
lokalitě. Cena díla se přiblížila částce 
1.200.000 Kč  s tím, že firma v rámci 
zakázky provede také terénní úpravy 
pod objektem č.p. 552

Zasazení památeční lípy u gymnázia
 Výročí stoleté existence samostat-
ného československého státu důstojně 
oslavilo i Gymnázium a Obchodní 
akademie Tanvald. Za účasti Mgr. 
Františka Bruse, ředitele školy, Mgr. 
Vyhnálka, tanvaldského starosty, a 
Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana 
Libereckého kraje a přítomných hostů 
se dne 24. 10. 2018 před budovou 
tanvaldského gymnázia uskutečnilo 
kulturní vystoupení žáků gymnázia a 
ZUŠ, spojené se zasazením památeční 
lípy. Blíže se k celé akci vyjádřil Mgr. 
František Brus.
„Dne 24. října jste sázeli památeční 
lípu, jak k tomu vůbec došlo? Byla 
to spontánní záležitost nebo jste 
promýšleli dlouho dopředu?“
„Možná to bylo tak trochu napůl. Skoro 
před rokem na poradě v Liberci jsme 
dostali informaci, že nám na kraji 
mohou pomoci s výběrem stromu a dal-
šími radami v souvislosti s výsadbou. 
Nedlouho potom jsem si znovu všiml, 
že usychání krásných dubů před vcho-
dem do školy nezadržitelně pokračuje. 
A potom, za týden - za měsíc, jsem se 
začal domlouvat s panem starostou 
Vyhnálkem, jaký by mělo město na 
sázení lípy názor. Město souhlasilo, a 

tak již jen běžel čas a dál už to znáte.“
„Zvolil jste středu odpoledne, měli 
studenti o akci zájem, nebál jste se 
malé účasti?“
„Trochu jsme se báli, ale naše myš-
lenky byly:
- má-li přijít veřejnost, nemůže to být 
dopoledne
- navíc akce musíš, musíte se mi nelí-
bily nikdy
- v pátek byla již připravována jiná akce 
města
- sobota a neděle s následnými 2 dny 
prázdnin se také nezdály být dobrým 
řešením
Nakonec si myslím, že to dopadlo 
dobře a sázení mělo milou, mírně 
komorní atmosféru.“
„Nepršelo, ale nebyla vám trochu 
zima?“
„Mně zima nebyla, ale já jsem na „stu-
dený odchov zvyklý“. Všichni, kdo přišli, 
to snad také ve zdraví přežili. Rozhodně 
největší poděkování zaslouží zpěváci 
z naší školy a hudebníci ze ZUŠ, kteří 
sice také neporučili větru,ani dešti, ale 
vítr přezpívali a přehráli.“
„Jak se vám podařilo získat k účasti 
v tak vytížených dnech pana Tulpu a 
pana Vyhnálka?“

„Vezmu-li to od konce, termín byl 
domlouván právě s panem Vyhnálkem, 
tam nebyl problém. No a pana Tulpu 
jsem o účast požádal zhruba s měsíč-
ním předstihem, a možná i díky času 
zahájení měl volno a přijel.“ 
„Proč se sázení konalo před gymná-
ziem a ne například před radnicí?“
„Za volbu místa jsem rád, byl to 
v počátku můj nápad a pro mě je to 
zároveň zacelení „rány“ po pokácení 
suchých dubů před vchodem do školy.“
„Odkud jste přivezli lípu? Je 
poměrně malá, nebojíte se o ni 
samotnou nebo o památný kámen s 
nápisem?“ 
„Technické údaje nevím. Bez pomoci 
města by to vše bylo mnohem složi-
tější. Ale město naštěstí má šikovné 
úředníky, kteří vědí kde se poptat, 
kde objednat. A také má možnosti pro 
dopravu, výrobu… Moc děkuji, bez 
práce zaměstnanců Města Tanvald by 
to nešlo tak lehko a dobře.“
„Lípu jste zasadil, jak vidíte vývoj 
gymnázia v následujících letech ve 
vaší péči?“ 
„Lípu jsme zasadili a přeji naší lípě a 
celému státu klidný život bez násilí a 
podivných zvratů. Byl bych rád, kdyby 

i vývoj gymnázia byl stálý, aby naše 
škola měla své trvalé místo v systému 
škol Tanvaldska i Libereckého kraje. 
Ale ne v mé péči. Já to asi říkám, kudy 
chodím, ale v létě 2019 odcházím do 
důchodu a školu „předám“ někomu 
dalšímu.“ 
„A na závěr rok 2018. Co důležitého 
by měli vědět stávající zájemci a 
jejich rodiče o studiu v Tanvaldu?“
„V bodech: 
    1) Otevíráme 1 třídu osmiletého 
studia pro žáky 5. tříd – 30 volných 
míst.
    2) Budeme doplňovat žáky do třídy 
KVINTA – je to šance pro žáky z devá-
tých tříd, a protože to není přijetí do 1. 
ročníku SŠ podle zákona (je to přijetí 
do pátého ročníku), mohou si zájemci o 
toto studium podat 3. přihlášku k nám.
    3) Pokud bude dost zájemců, ote-
vřeme třídu Obchodní akademie.
    4) Přijďte se k nám podívat – den 
otevřených dveří je v úterý 4. 12. 2018 
v 15.00 hodin.“
„Děkuji vám za rozhovor.“

Eva Hovorková Týlová

Foto Antonín Bělonožník

Foto archiv gymnáziaFoto archiv gymnázia

Nemocnice Tanvald s.r.o.

 vypisuje výběrové řízení 

na rekonstrukci střechy 

budovy nemocnice.

Kontaktní informace zasílejte 
na sekretariat.tan@mediterra.cz, 
obratem poskytneme informace 

ke konkretizaci nabídek.
Vedení Nemocnice Tanvald s.r.o.
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Vítání občánků
v obřadní síni

tanvaldské radnice
 V úterý 30. října 2018 jsme v obřadní 
síni tanvaldské radnice přivítali 15 
nových občánků města Tanvald. Slova 
se při této významné a slavnostní udá-
losti ujal starosta Vladimír Vyhnálek. Ke 
gratulaci se připojila i matrikářka Eva 
Fidrová a za KPOZ Jana Pražáková s 
malým dárkem. Děti z mateřské školky 
Radniční přispěly milým vystoupením. 

Všem rodičům gratulujeme a mimin-
kům přejeme hodně zdraví a spoustu 
radostných chvil. 
Fotografie z vítání občánků jsou při-
pravené k vyzvednutí ve firmě FOTOS 
TANVALD, Krkonošská 181 (u odbočky 
k Penny). www.fotos-tanvald.cz

-red-

Vážení čtenáři,

Foto Martin Jakoubek

 v listopadu jsme vás mohli s potě-
šením pozvat na slavnostní otevření 
nově zrekonstruované budovy hudeb-
ního oboru ZUŠ spojené s koncertem 
našich žáků. Za nové krásné prostředí 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se 
o ně zasloužili jakoukoli měrou, malou, 
či velkou. V nové budově, upravené 
našim potřebám na míru, se cítíme 
„doma“ nejen my, ale hlavně naši žáci. 
Toto nové prostředí má samozřejmě 
vliv i na výbornou pracovní atmosféru, 
kterou, i přes obrovské množství práce 
a starostí, pomáhá vytvářet svou neutu-
chající energií, novými nápady a plány, 
a celkovým optimismem naše nová 
ředitelka Petra Jedličková Šimůnková, 
za což jí tímto moc děkujeme. 
Blíží se jedno z nejkrásnějších, ale také 
nejnáročnějších období roku – vánoční 

svátky. Předchází jim čas adventní plný 
předsvátečních nálad, vůně cukroví, 
chystání dárků, čas nejrůznějších 
setkávání, rozsvěcení vánočních 
stromů, vánočních koncertů, čas těšení 
na dětmi nejočekávanější svátek - 
Štědrý den.
Také u nás jsou v plném proudu pří-
pravy na všechny koncerty, besídky a 
vystoupení, která pro vás chystáme. 
Jen v prosinci nás čeká celkem deset 
vystoupení (podrobnosti naleznete na 
stránkách ZUŠ). 
Dovolte nám, abychom vám popřáli 
krásné a klidné vánoční svátky plné 
míru, rodinné pohody a radosti, mnoho 
úspěchů nejen v pracovním životě, 
kopu životního optimismu a hodně 
štěstí v novém roce.

Kolektiv učitelů ZUŠ

 U příležitosti 100. výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu 
v roce 1918 proběhlo v pátek 26. 10. 
2018 u pomníku T.G.M. na Šumburku 
slavnostní položení věnce. Tohoto aktu 
se zúčastnil starosta Vladimír Vyhnálek, 
místostarosta Antonín Bělonožník, 
místostarostka Hana Preislerová, 

vedoucí kulturní kanceláře Petr Hampl 
a příslušníci složek SDH Šumburk, 
armády i České obce sokolské. Žáci 
ZUŠ pod vedením Petry Jedličkové 
Šimůnkové zazpívali národní hymnu a 
české lidové písně.

-red-

100. výročí Dne vzniku 
samostatného 

československého státu

Foto Martin Jakoubek

Foto Martin Jakoubek

Foto Martin Jakoubek

INZERCE
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V barvách trikolóry
 Sté výročí vzniku ČSR jsme v ZŠ 
Údolí Kamenice důstojně oslavili 
projektovým dnem Poznejme se. 
Po úvodní prezentaci o historii Zemí 
koruny české se žáci rozlosovali 
do pěti věkově rozličných družstev. 
Starší a zkušenější žáci se vzorně 
postarali o menší děti a nováčky ve 
škole. Společně pak plnili úkoly na 
stanovištích zaměřených na české 
sportovce, české pohádky, státní sym-
boly a významné památky i osobnosti. 
V kuchyňce si žáci otestovali znalosti 
tradičních českých pokrmů a předvedli 
i své kuchařské dovednosti. Manuální 

zručnost se hodila i na stanovišti, kde 
si připomněli význam sklářského a stro-
jírenského průmyslu. Chlapci montovali 
ze stavebnice Merkur vozy Škoda i 
Tatra, nebo motocykly Jawa. Dívky 
vyráběly krásné korálkové korunky 
podobné těm, které známe ze soutěže 
MISS ČR. V závěru pět nejkrásnějších 
dívek slavnostně předalo korunovační 
klenoty do rukou nového ředitele školy. 
Po slavnostním projevu krále, prezi-
denta a ředitele v jedné osobě jsme 
důstojně zakončili projektový den státní 
hymnou.

Ivana Horčičková

Foto Vlaďka Koďousková

 Podzim se letos opravdu vyznamenal. 
Teplo a sluníčko svádělo k výletům a 
vycházkám i děti ve škole na Horním 
Tanvaldě. Vzali jsme nové spolužáky 
na průzkum okolí školy, ke koním, na 
dětské hřiště, na trampolíny, ale i na 
delší výlety k Čápovi na Příchovice, 
na Malou Skálu nebo do Jablonce. 
Vítr nám pomohl s pouštěním draka, 
z úrody na školním pozemku jsme 
napekli štrůdly. Ale kromě radovánek 
přinesl podzim i spoustu práce se 
spadaným listím. Kromě úklidu školní 
zahrady a školního pozemku jsme 
se pustili i do úklidu okolí kostela na 
Horním Tanvaldě. A nezapomněli jsme 
ani na úpravu okolí pomníku Theodora 
Körnera, o který se naše škola stará 
každý rok.

Lenka Machová

Podzim na Horním Tanvaldě

 Umíte třídit odpady? My ano! V rámci 
projektového dne 16. listopadu jsme 
se ve škole v Horním Tanvaldu věno-
vali ekologické výchově. Ing. Jarmila 
Kašparová z Městského úřadu ve 
Smržovce nám dodala spoustu materi-
álů. Po prvních dvou vyučovacích hodi-
nách již žádný žák nepopletl ani jednu 
barvu kontejnerů na tříděný odpad a 
připravené exponáty bezchybně třídili 
malí i velcí žáci. Aby nezůstalo jen 
u teorie, vydali se žáci za krásného 
slunečného počasí na „ekologickou 

čistku“ po Horním Tanvaldu. Deváťáci 
se pod vedením pana ředitele dokonce 
neohroženě vrhli na čištění řeky 
Kamenice, která je nyní bez plastových 
naplavenin u splavu mnohem krás-
nější. Nezapomněli jsme ani zamést si 
před vlastním prahem a řádně uklidili i 
školu. Děkujeme i technickým službám 
za přistavení kontejneru. Teď už může 
napadnout sníh. My totiž víme, že pří-
roda pod sněhem bude čistá.

Ivana Horčičková

Základní škola Horní Tanvald - 
Den Země může být i na podzim

Foto archiv ZŠ Horní Tanvald

Foto archiv ZŠ Horní Tanvald

Foto Vlaďka Koďousková

VÁNOČNÍ JARMARK
NA MASARYKOVĚ ŠKOLE

17. prosince 2018
od 16 hodin
v prostorách hlavní budovy
Masarykovy školy
budou připraveny dílničky,
stánky, vánoční zpívání,
posezení...

Přijďte se vánočně naladit.



Tanvaldský zpravodaj    5

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2018 Školství, informace

 Vybrané třídy 8. B a 9. B se v letoš-
ním kalendářním roce zúčastnily 
velmi zajímavého projektu s názvem 
Homo et regio, což je přeshraniční 
environmentální program. V programu 
se nám na několik dní stali partnery 
i stejně staří žáci ze školy v němec-
kém městě Wittichenau. Cílem sice 
byla environmentální témata našeho 
regionu, hlavně ale komunikace mezi 
námi. V první jarní fázi programu pro-
běhly dva projektové dny v přírodě – na 
Jizerce a v okolí Warthy. Na Jizerce 
jsme se dozvěděli více o rašeliništích, 
která jsou pro Jizerské hory typická. 
U Warthy jsme plnili úkoly, které se 
týkaly lesa, ale zcela jiného, než známe 
z Jizerských hor. O to více jsme se 
nemohli dočkat podzimní školní fáze. 
Kamarády z Wittichenau jsme pozvali 
do naší školy, kde jsme pro ně, kromě 
občerstvení, připravili tvořivé aktivity. 
V prezentaci jsme jim také představili 
naši školu a při procházce v okolí školy 
i perfektní sportovní zázemí, které 
máme. Jejich návštěvu jsme jim oplatili 
a v listopadu jsme se podívali do jejich 

školy. Přes chladné, ale hezké počasí 
jsme strávili celé dopoledne venku 
plněním zajímavých úkolů. Opět ve 
smíšených skupinách. Unaveni, ale 
spokojení jsme se vrátili domů s dojmy, 
že nás tento projekt moc bavil. Navázali 
jsme spoustu přátelství a někteří z nás 
zůstanou určitě v kontaktu. Procvičili 
jsme se v německém i anglickém 
jazyce a trochu jsme litovali, že tyto 
jazyky ve škole opomíjíme. Díky patří 
i za organizaci učitelkám Pechoutové 
a Tollarové a Společnosti pro Jizerské 
hory.

Žáci 8. B a 9. B

Homo et regio
na ZŠ Tanvald Sportovní

I sportovka si připomněla stoleté výročí 
vzniku samostatného Československa

Víte, proč nás kopřivy pálí? Jaké „bre-
berky“ rejdí v hnijícím senném nálevu? 
Čím se shodují a v čem se liší dravci 
a sovy? A jak tráví zimu různí ptáci a 
savci? Tak na tyto a mnoho dalších 
otázek hledalo odpovědi u mikroskopů 
a při práci s přírodninami deset žáků 
5. tříd z Tanvaldska. Právě pro ně vyu-
čující biologie tanvaldského gymnázia 
připravili na středu 17. října zábavný 
vzdělávací program s názvem „Jeden 
den s biologií“. Páťáci z kořenovské 
malotřídky a ze šumburské třídy 
Masarykovy základní školy odcházeli 
po hodině a půl tvůrčí práce spokojeni 
a se spoustou nových a zajímavých 
poznatků.
V pondělí 12. listopadu se uskuteční 

podobný program plný pokusů z fyziky 
a na prosinec připravujeme kromě Dne 
otevřených dveří ještě „Jeden den 
s chemií“. Informace o všech akcích 
určených pro žáky 5. a 9. tříd můžete 
najít na webových stránkách gymnázia 
www.gymtan.cz a rozesíláme je rovněž 
na základní školy v Tanvaldu a okolí.

RNDr. Jaroslav Týl

 Čtvrt roku uplynulo, vše se rozběhlo. 
Učitelé i asistenti se s chutí pustili do 
plánování, jak udělat naši školu lepší, 
kvalitnější. Na chodbách potkávám 
usměvavé kolegy, ve sborovnách 
se diskutuje, co změníme, na čem 
zapracujeme.
Na vylepšení vzhledu interiéru školy 
jsme začali spolupracovat s inte-
riérovou architektkou Ing. Janou 
Menšíkovou, která zajišťuje konzultace 
s pedagogy i žáky. Jejím prostřednic-
tvím bude realizována tvořivá dílna pro 
všechny, kteří mají zájem zútulnit školu.
Od října se nám podařilo zorganizovat 
kroužek parkouru, na jehož vedení 
se podílejí žáci osmé a deváté třídy. 
Mohou ho navštěvovat a zdokonalovat 
se v ovládání svého těla děti nejen 
z naší školy, ale i z ostatních škol.
Halloween - projektový den, kde se 
měly možnost potkat děti z hlavní 
budovy a ze Šumburku. První nápad 

se objevil v deváté třídě s paní učitel-
kou Olou Dolenskou, když deváťáci 
navrhli, že ve škole přespí a vyzdobí 
strašidelně školu. Hned na to navázala 
myšlenka tvořivých dílniček pro mladší 
děti a pozvání Šumburáků se už 
nabídlo samo. Do přípravy kreativních 
dílniček se pustili učitelé a asistenti. 
Ve škole bylo živo a veselo. V hlavách 
se hned začaly rodit další nápady pro 
tvořivé dílny – Vánoční projekt, možná i 
jarmark pro rodiče? 
Škola začala jezdit ven. Exkurze, 
akce, pobyty, při kterých se děti naučí 
kolikrát víc, než když sedí v lavicích. 
Díky nadšení pedagogů mají možnost 
děti plánovat, poznávat reálný svět, 
prezentovat sebe i svou práci, více 
komunikovat mezi sebou i s dospělými.
V rámci projektu Učitelem moderně 
Technické univerzity v Liberci naši 
školu navštívili studenti zajímající se 
o netradiční vzdělávání. Společně 

jsme hledali cesty k rozvoji osobnosti 
dítěte, k individuálnímu přístupu, k 
objevování jeho schopností a rozvíjení 
dítěte v tom, co ho zajímá nebo v čem 
vyniká. Studenti měli možnost poznat 
speciální pomůcky, které děti baví, 
vedou je k objevování zákonitostí a 
k samostatnosti. Těšíme se na další 
společná setkání při tandemové výuce 
učitel základní školy a vysoké školy.
Za podpory města chystáme výměnu 
oken na obou budovách a opravu 
bytu, který by měl do budoucna sloužit 
k návštěvám rodin žáků na individuál-
ním vzdělávání a komunitních škol, pro 
které bychom rádi připravovali různé 
programy a kteří také nás dokáží obo-
hatit svými nápady, uspořádáním zají-
mavých dílen nebo dalších akcí. Městu 
za veškerou podporu patří veliké díky.
Vše o škole je možné najít na nově 
spuštěném webu: http://www.mzsaoa-
tanvald.cz/

Střípky z Masarykovy školy

Foto archiv gymnázia

Den s biologií na Gymnáziu a 
Obchodní akademii Tanvald

V pátek 26. 10. před podzimními prázd-
ninami přišli všichni žáci (cca 360 žáků) 
a učitelé naší školy oděni do trik ve 
státních barvách. Na začátku 2. vyučo-
vací hodiny se všichni shromáždili ve 
sportovní hale, kde se jednotlivé třídy 
dle předem určených barev hromadily 
v daném sektoru vlajky. Prvňáčci drželi 
pestrobarevné kytičky po obvodu vlajky. 
A jak se nám to podařilo? Posuďte na 
fotografii. Nejen „živá vlajka“, kterou 

vyvrcholila oslava stého výročí na naší 
škole, ale i žáci ve třídách společně 
se svými učiteli hovořili o historii, na 
hodinách výtvarné výchovy malovali 
výkresy ke vzniku republiky, tvořily se 
nástěnky. Doufejme, že si děti alespoň 
trochu uvědomily a prožily význam data 
28. října, a to nejen ve spojení s každo-
ročními podzimními prázdninami.

Jana Tůmová

Foto Milan Kubín

**

Foto archiv ZŠ Sportovní
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 10.10.2018

*RM:
1/ rozhodla pronajmout část pozemkové parcely 
č. 328/66  (ostatní plocha) o výměře 80 m2 v ka-
tastrálním území Tanvald paní Z.  za  účelem  
zřízení  zahrádky  na  dobu  neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6 Kč/
m2/rok;
2/ schvaluje nájemní smlouvu týkající se pro-
nájmu části pozemkové parcely č. 328/66 v ka-
tastrálním území Tanvald podle předloženého 
návrhu.
*RM schvaluje Dohodu o zrušení věcného bře-
mene mezi městem Tanvald a manželi F. podle 
předloženého návrhu.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
79/2018:
Přijaté transfery 
na volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí  

330.000 Kč
bězné Výdaje
ODBOR SPRÁVNÍ
Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí 

330.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
80/2018:
PŘIJATÉ TRANSFERY 
na projekty SVČ Tanvald z OP VVV 

976.200 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
ODBOR EKONOMICKÝ
projekty SVČ Tanvald z OP VVV 976.200 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 
81/2018:
PŘIJATÉ TRANSFERY
na projekt „Nákup výstroje“ 51.000 Kč
na projekt „Nákup výzbroje“ 21.000 Kč
na projekt „Úprava úložných prostor zásahové-
ho vozidla“ 37.000 Kč
BĚŽNÉ Výdaje
STAROSTA  + 72.000 Kč

KAPITÁLOVÉ Výdaje
doplnění výbavy zásahového vozidla JSDH

74.830 Kč
úprava úložných prostor zásahového vozidla 

74.830 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA      

+ 37.000 Kč
*RM souhlasí s předáním majetku v celkové 
pořizovací ceně 353.802 Kč příspěvkové orga-
nizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 
k hospodaření dle přílohy.
*RM schvaluje Smlouvu o dotaci mezi městem 
Tanvald a Euroregionem Nisa, se sídlem U Jezu 
525/4, Liberec k financování výdajů spojených 
s realizací projektu „25 let partnerství Tanvald – 
Wittichenau“ dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s pořádáním a provozováním 
prodejních trhů na centrálním parkovišti v Tan-
valdě, jednou za měsíc v období duben 2019 
až prosinec 2019, Ing. Františkem Fialou, a to 
za paušální úhradu ve výši 7.000 Kč za každý 
konaný trh. Paušální úhrada vychází ze 700 m2 
možné prodejní plochy stánků a ze sazby 10 Kč 
za m2 dle příslušné platné vyhlášky o místním 
poplatku.
*RM projednala žádost o peněžitý dar na repre-
zentaci města a rozhodla:
schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 
5.000 Kč.;
    a) provést rozpočtové opatření č. 
82/2018 spočívající v uvolnění část-
ky 5.000 Kč z rozpočtové rezervy; 

    b) schválit darovací smlouvu č. 32/2018 dle 
předloženého návrhu.
*RM jako zřizovatel ZUŠ Tanvald, příspěvkové 
organizace souhlasí se zápisem dalšího mís-
ta poskytovaného vzdělávání ZUŠ Tanvald ve 
školském rejstříku – ZŠ a MŠ Josefův Důl 283.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané 
dne 24. 10.2 018

*ZM konstatuje, že všech 21 přítomných členů 
zastupitelstva města složilo předepsaný slib.
II.
*ZM schvaluje program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města.
III.
K volbě starosty města, místostarosty města a 
rady města zastupitelstvo města:
1/ Schvaluje zvolení dvou místostarostů. 
2/ Schvaluje počet členů rady města na sedm.
3/ V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o ob-
cích určuje, že pro výkon funkce starosty města 
a jednoho místostarosty města budou členové 
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni. 
4/ Schvaluje volbu starosty, místostarostů a 
členů rady města veřejně hlasováním.
5/ Volí Mgr. Vladimíra Vyhnálka starostou 
města Tanvald
6/ Volí Mgr. Antonína Bělonožníka dlouhodo-
bě uvolněným místostarostou města Tanvald
7/ Volí MDDr. Danielu Šebestovou neuvolně-
nou místostarostkou města Tanvald  
8/ Volí:
Lukáše Černého členem Rady města Tanvald,
Hanu Preislerovou členkou Rady města Tan-
vald,
RNDr. Jaroslava Týla členem Rady města Ta-
nvald,
Mgr. Tomáše Zítka členem Rady města Tan-
vald.
IV.
K zřízení výborů zastupitelstva města: 
1/ Zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a vý-
bor pro rozvoj cestovního ruchu.
2/ Rozhodlo, že finanční a kontrolní výbor bude 
sedmičlenný a výbor pro rozvoj cestovního ru-
chu bude pětičlenný.
3/ Volí Mgr. Jana Prašivku předsedou finanč-
ního výboru.
4/ Volí Daniela Šimka předsedou kontrolního 
výboru.
5/ Volí Lukáše Černého předsedou výboru pro 
rozvoj cestovního ruchu.
6/ Volí Mgr. Vladimíra Josífka místopředsedou 
finančního výboru.
7/ Volí Michaelu Stehnovou místopředsedkyní 
kontrolního výboru.
8/ Volí Mgr. Janu Tůmovou místopředsedkyní 
výboru pro rozvoj cestovního ruchu.
9/ Volí: 
Vladimíra Skálu členem finančního výboru,
Ing. Jana Palmeho členem finančního výboru,
Kateřinu Lorencovou členkou finančního vý-
boru,
Alenu Borskou členkou finančního výboru,
Mgr. Martina Semeckého členem finančního 
výboru,
10/ Volí:
Jiřího Josífka členem kontrolního výboru,

Hugo Johna členem kontrolního výboru,
Jana Ciglera členem kontrolního výboru,
Miroslava Daníčka členem kontrolního výboru,
Bc. Zdeňku Synovcovou členkou kontrolního 
výboru,
11/ Volí:
Mgr. Michala Kubína členem výboru pro rozvoj 
cestovního ruchu
Mgr. Tomáše Zítka členem výboru pro rozvoj 
cestovního ruchu
Michala Kottana členem výboru pro rozvoj ces-
tovního ruchu
V.
1/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 
84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění a s nařízením vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitel-
stev územních samosprávních celků, v platném 
znění, stanoví měsíční odměny za výkon funkcí 
neuvolněným členům zastupitelstva následov-
ně:
  a/ místostarostce města 17.000 Kč 
  b/ členům rady města    6.320 Kč
  c/ předsedům výborů                          3.160 Kč
  d/ členům výborů                                2.630 Kč
  e/ členům zastupitelstva města bez dalších-
funkcí                                                    1.580 Kč
2/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění stanoví, že měsíční odměna za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva se 
bude poskytovat ode dne 01. 11. 2018.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 
mandát bude odměna náležet ode dne složení 
slibu.
V případě personální změny v obsazení jed-
notlivých funkcí bude odměna náležet ode dne 
zvolení do této funkce.
VI.
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout 
peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou 
členy zastupitelstva města:
1/ za výkon funkce člena finančního výboru 
panu Mgr. Vladimíru Josífkovi, panu Vladimíru 
Skálovi, paní Kateřině Lorencové, paní Aleně 
Borské a panu Mgr. Martinu Semeckému ve 
výši 1.300 Kč měsíčně s účinností od 01. 11. 
2018;
2/ za výkon funkce člena kontrolního výboru 
paní Michaele Stehnové, panu Hugo Johnovi, 
panu Janu Ciglerovi a panu Miroslavu Daníčko-
vi ve výši 1.300 Kč měsíčně s účinností od 01. 
11. 2018.
3/ za výkon funkce člena výboru pro rozvoj ces-
tovního ruchu paní Mgr. Janě Tůmové a panu 
Mgr. Michalu Kubínovi ve výši 1.300 Kč měsíč-
ně s účinností od 01. 11. 2018.

*RM:
1/    rozhodla pronajmout část pozemkové par-
cely  č. 496/7 (ostatní plocha) o výměře 70 m2 
v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
manželům H. za účelem zřízení  zahrádky  na  
dobu  neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou  
za  nájemné  ve výši 6,00 Kč/m2/rok;
2/  schvaluje nájemní smlouvu mezi městem 
Tanvald a manželi H. týkající se pronájmu části 
pozemkové parcely č. 496/7 v katastrálním úze-
mí Šumburk nad Desnou podle předloženého 
návrhu.
*RM:
1/  souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 01. 10. 2007 uzavřené mezi městem Tan-
vald  a paní B. a panem D. týkající se pronájmu 
části pozemkové parcely č. 67/2 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou, dohodou ke dni 
31. 12. 2018;
2/  vydává záměr na pronájem části pozemko-
vé parcely č. 67/2 (ostatní plocha) o výměře 38 
m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
panu D. za účelem zřízení zahrádky od 01. 01. 
2019.
*RM schvaluje nákup celkem 10tnádob na 
přepravu jídla za účelem dovozu obědů ze ŠR 
Scolarest do ZŠ Horní Tanvald a  rozhodla pro-
vést rozpočtové opatření č. 83/2018 spočívající 
v uvolnění částky 25.000 Kč z rozpočtové re-
zervy.
*RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Tanvald a firmou VLH Servis, s.r.o., se sídlem 
Světová 523/1, Libeň, Praha 8 týkající se pro-
deje pozemkových parcel č. 2248/1, č. 2249, č. 
2250 a č. 2251 vše v katastrální území Šumburk 
nad Desnou podle předloženého návrhu.
*RM schvaluje Rámcovou příkazní smlouvu 
mezi městem Tanvald a Josefem Maturou, 
M&M Pohřební služba Tanvald, se sídlem Proti-
fašistických bojovníků 183, Tanvald, část Šum-
burk nad Desnou o zajištění kompletních po-
hřebních služeb v souladu s platnými právními 
předpisy dle předloženého návrhu.
*RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku nachá-

zejícího se v zahradě mateřské školy v Radnič-
ní ulici, na pozemkové parcele č. 265/24 v k.ú. 
Tanvald, dle předloženého návrhu odbor rozvo-
je a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby 
města nebo prodáno dle platného ceníku.
*RM projednala návrh objednávkového systé-
mu ve školní restauraci Scolarest a vzala na 
vědomí informace Bc. Josefa Háska, vedoucí-
ho manažera provozu Scolarest Jablonec nad 
Nisou.
*RM projednala bez připomínek návrh ředitelky 
Mateřské školy Tanvald, U Školky 579
na přerušení provozu mateřské školy v závěru 
roku 2018, od 27. 12. 2018 do 02. 01. 2019.
*RM schvaluje program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města dne 31. 10. 2018:
Složení slibu členy zastupitelstva města
1/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2/ Schválení programu
3/ Volba starosty, místostarosty a členů rady 
města
3.1. Určení počtu místostarostů 
3.2. Určení počtu členů rady města
3.3. Určení, které funkce budou členové zastu-
pitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
3.4. Určení způsobu volby starosty, místosta-
rosty a členů rady města
3.5. Volba starosty
3.6. Volba místostarosty 
3.7. Volba členů rady města 
4/ Zřízení výborů zastupitelstva města 
4.1. Určení počtu a druhů výborů
4.2. Určení počtu členů jednotlivých výborů 
4.3. Volba předsedů jednotlivých výborů
4.4. Volba místopředsedů jednotlivých výborů
4.5. Volba členů jednotlivých výborů
5/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí ne-
uvolněných členů zastupitelstva
6/ Rozhodnutí o peněžitých plněních fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
7/ Diskuze

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitel-
stva města Tanvald konaného dne 31.10.2018

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vánoční koncert v Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě
 Zveme vás na koncert legendární 
folkové skupiny Větrno z Liberce, která 
působí na scéně už 33 let. Jako host 
vystoupí známý kytarista a písničkář Petr 
Rímský.
Liberecká trampská skupina Větrno byla 
založena 28. října 1985 a během let se 
sestava skupiny několikrát obměnila. 
Repertoár skupiny tvoří především pís-

ničky kapelníka Petra Peukera.
Petr Rímský je známý český písničkář 
a kytarista s jedinečným hráčským 
projevem, v němž se kromě folku 
mísí zejména prvky šansonu, jazzu 
a blues. Zároveň je také hudebním 
teoretikem, kytarovým pedagogem, 
autorem hudebně-naučných publikací a 
producentem.
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V prosinci 2018
oslaví životní jubileum

Srdečně

blahopřejeme

oslavencům

Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ, 
stačí zavolat na tel.: 483 369 671 
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Anna Bačová
Jaruška Čílová
Artur Jeřábek

Marie Zůbková
Vasil Lešák

Doris Palmová
Rozalie Bambušková
Miloslava Doskočilová

Viktorie Kopalová
Josef Stehno

Jiří Hájek
Hana Švecová

Ladislav Krykorka
Zdeňka Čistecká
Eva Havierníková

Libuše Ducháčková
Alena Sehnoutková

František Kuneš
Zdeněk Čepela
Marta Truksová

Jan Rýdl
Jan Franek

Marta Holamnová
Petr Posselt

Oldřich Havel

Senior klub
Tanvald Šumburk n. D. 

Vás zve na
Vánoční setkání a zpívání koled

Místo konání: Dům pro seniory 
Šumburk nad Desnou 593,Tanvald, 

- společenská místnost
Datum konání:

18. 12. 2018 v 15:00 hod.
Na setkání se těší děti z MŠ 

Šumburk n. D. a MUDr. T. Drobník

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

zve širokou veřejnost na
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE
s dětmi z mateřské školy 

Datum konání: Ve středu 12. 12. 
od 15:00 hod.

Místo konání: Přilehlá zahrada 
s altánem Senior klubu Výšina 
U Školky 579, Tanvald Výšina

Při této příležitosti vás srdečně zveme 
na Den otevřených dveří v objektu

D.R.A.K. z.s. v 1.patře ve 14-16 ho-
din, kde se můžete seznámit s naší
pracovní činností a náplní sociálních 

služeb (terénní sociální služby,
sociálně aktivizační služby a terénní 
poradenství, chráněná dílna). Mož-
nost nákupu drobných vánočních 

dárků z naší šicí dílny.

Gratulace
 Na konci listopadu oslavil životní 
jubileum MUDr. Tomáš Drobník. Tímto 
bychom mu rádi pogratulovali a popřáli 
mu do dalších let mnoho zdraví a 
životní pohody.

Vedení města a tanvaldští senioři

PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 
aneb „Prolínání generací“

PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVNÍ HRY 
SENIORŮ aneb „Prolínání generací“
Pořadatelé ze Senior klubu, ZŠ 
Tanvald, Sportovní a SVČ Tanvald pro 
vás připravili sportovní odpoledne, kde 
si můžete poměřit síly v 6 sportovních 
disciplínách a hlavně si užít předvá-
noční atmosféru nejen pečením cukroví 
a gruntováním, ale i sportováním.

MÍSTO:   Sportovní hala v Tanvaldě   
TERMÍN: Sobota 15. prosince 2018, 
začátek v 15:00 hod.
SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA: Družstvo je 
složeno z 6 seniorů či seniorek bez 
rozdílu věku a pohlaví 
D I S C I P L Í N Y : 
    1. LUKOSTŘELBA – střelba 3 šípy s 
přísavkami do terče na vzdálenost 8 m 
    2. BOLLOBALL – hod 3 páry sváza-
ných míčků na vzdálenost 4 m
    3. BĚH S TENISOVOU RAKETOU a 
MÍČKEM – vzdálenost 12 m tam a zpět
    4. KOŠÍKOVÁ – 5 pokusů míčem do 
nízkého koše na vzdálenost 4 m
    5. FLORBAL – střelba florbal. holí 3 
florbalovými míčky do malé branky na 
vzdálenost 8 m

    6. KUŽELKY – trefování kuželek na 
vzdálenost 8 m třemi hody, pokud sou-
těžící porazí kuželky dříve než třemi 
hody, je mu opět postaven plný počet 
kuželek

PŘIHLÁŠKY:  odevzdávejte buď 
osobně Anně Liškové nebo na infocen-
trum Vlaďce Koďouskové, a nebo elek-
tronicky na e-maily: annalis@seznam.
cz či janka.balovka@gmail.com
STARTOVNÉ: startovné je pro všechny 
účastníky zdarma
OBČERSTVENÍ: občerstvení je pro 
všechny účastníky zdarma (bude se 
nabízet káva, čaj, zákusek,..)
Velmi rádi všichni ochutnají vzorky 
vánočního cukroví, tak kdo bude mít 
již napečeno, přijďte se pochlubit a 
přineste pár kousků na ochutnání…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Zatím, co 
se budete občerstvovat, připravíme 
výsledky. Všichni účastníci obdrží 
diplom a medaili, družstva pohár do 6. 
místa
Přijďte si zasportovat, těšíme se na 
vás…

-red-

Pondělí 24. prosince  Štědrý den 
Šumburk nad Desnou 17.00  
Velké Hamry 20.00   
Albrechtice v Jiz. horách 22.00  
Horní Maxov 24.00  
Úterý 25. prosince Narození Páně
Smržovka 9.30  
Josefův Důl 11.30  
Horní Maxov 15.00
Středa 26. prosince  Sv. Štěpána 
prvomučedníka
Horní Tanvald  9.00  
Albrechtice 11.00
Neděle 30. prosince Sv. Rodiny
Šumburk 9.00 
Albrechtice 11.00  
Horní Maxov 15.00

Pondělí 31. prosince Závěr občan-
ského roku
Šumburk 17.00 
Úterý 1. ledna
Horní Tanvald 9.00 
Albrechtice 11.00 
Horní Maxov 15.00 
Sobota 5. ledna Zjevení Páně - Tří 
králů
Josefův Důl 17.00
Neděle 6. ledna Zjevení Páně - Tří 
králů
Šumburk 9.00 
Albrechtice 11.00 
Horní Maxov 15.00

Senior klub II.
Tanvald - Výšina

Vás zve na 
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

při hudbě Sboru dobrovolných 
muzikantů 

K tomu si dáme kávu, čaj, něco 
sladkého, popovídáme…

Datum konání: Čtvrtek 6. 12. 
od 15:00 hod.

Místo konání: MDC Maják, U Škol-
ky 579, Tanvald Výšina

Římskokatolické 
vánoční bohoslužby

2018-2019

Sobota 1.12. Rozsvěcení stromu v 
Tanvaldě v 16:30 hod.
Neděle 2.12. Rozsvěcení stromu v 
Desné a Příchovicích  
Pátek 7.12. Vánoční večírek Big bandu 
školy - Koncertní sál ZUŠ od 16.30
Sobota 8.12. Tradiční návštěva a 
vystoupení Big bandu v partnerském 
městě
Wittichenau
Pátek 14.12. Vánoční koncert pěvec-
kých sborů Hlásky a Melodia v kostele
sv.Františka z Asissi na Šumburku od 
18.00

Neděle 16.12. Vánoční koncert pěvec-
kého sboru Melodia v kostele sv.
Václava ve Velkých Hamrech od 18.00
Pondělí 17.12. Vánoční besídka smyč-
cového oddělení a hostů, Koncertní sál
ZUŠ
Čtvrtek 20.12. Vánoční koncert v kině 
Jas v 18 hodin - vystoupí hudební a
taneční obor, o výzdobu se postará 
výtvarný obor 
Pátek 21.12. Vánoční svařák vTanvaldě

Vánoční koncerty 
ZUŠ Tanvald 

INZERCE



Tanvaldský zpravodaj    8

Tanvaldský zpravodaj / prosinec 2018

 

Kultura, informace

Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald

Prosincové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz

Neděle 2. 12.  Mikulášská nadílka.
Vybírání podepsaných balíčků s nadílkou a zápis do Knihy hříchů 
v 15:30 - 15:50 hod., začátek v 16:00 hod., vstupné 30,- Kč/rodina
Čtvrtek 6. 12. od 15 hod, Senior klub II 
Předvánoční muzicírování Sboru dobrovolných muzikantů z Desné a okolí
Sobota 8. 12. od 14 hod, Výroba náramků z minerálů.
Cena výrobku 100 – 280 Kč dle použitých kamenů a kovových komponentů.
Kvůli zajištění materiálu je nutné přihlásit se do 3. 12.
Přihlášky na fb, e-mailem nebo na tel. č. 605 757 771
Středa 12. 12. od 15 hod, Vánoční odpoledne s dětmi z MŠ. 
Senior klub II zve širokou veřejnost na vystoupení dětí z mateřské školy v při-
lehlé zahradě s altánem. 
Pátek 14. 12. Vosí společnost, průběžně po 16 hodině. 
Výroba nepečeného cukroví.
Suroviny nebo připravené těsto a formičky na vosí hnízda s sebou.
Od 18. 11. probíhá veřejná sbírka „Maják pro Marušku“. Finanční po-
moc pro vážně nemocnou devítiletou holčičku můžete poslat na číslo účtu 
286015899/0300 nebo donést do jedné ze tří kasiček: MDC Maják, Infocentrum 
Tanvald, Maškovo pekařství (ve městě). Přenosná kasička bude k dispozici 21. 
12. u našeho stánku na Vánočním svařáku. Více informací v Majáku, na webu 
a na facebooku. Děkujeme
Připravujeme na leden:
Čtvrtek 3.1. Akce pro seniory s programem.
Sobota 19.1. Karneval pro nejmenší, od 15.30 hod

Dále nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod.
tel.: 774 825 085

Středisko volného času Tanvald

Městská knihovna Tanvald

Novinky ze SVČ Tanvald
V prosinci spustíme zkušební provoz BATOLÁČKU dvakrát týdně. To je v úterý 
a ve čtvrtek vždy od 8:30 do 11:00 hodin.
Dále probíhá každé odpoledne Klub volného času, který je určen pro všechny 
děti, které se odpoledne chtějí pobavit a setkat s kamarády v příjemném pro-
středí, nebo čekají na kroužek v SVČ Tanvald. Klub má otevřeno každý všední 
den od 12 do 17hodin a pokaždé se můžete těšit na nový program. Vstupné je 
20,- za odpoledne, při čekání na kroužek-hodina zdarma. 
Aktuální program naleznete na facebooku https://www.facebook.com/ a insta-
gramu. https://www.instagram.com/svc_tanvald/
Na tradičním “ Svařáku “, který se koná v pátek 21. 12. 2018 se na Vás bude-
me těšit s vánoční dílničkou, obvyklým prodejem keramiky a výrobou placek. 
Novinkou bude i možnost vyrobit si podle svého návrhu placku s magnetem, 
nebo krásné zrcátko. 

V prosinci si můžete zakoupit vánoční dárkové poukazy na kurz keramiky 
a šití pro dospělé.

PŘEJEME VÁM PĚKNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ. ZDRAVÝ, 
ŠŤASTNÝ A SPOKOJENÝ ROK 2019

Zaměstnanci SVČ Tanvald

„Dárek z knihovny“- pro všechny, kdo by chtěli udělat radost svým blízkým 
či přátelům, nabízíme zhotovení dárkového čtenářského průkazu na rok 
2019. Bližší informace se dozvíte u pultu v Městské knihovně Tanvald.
*****************************************************************************************
Adventní čas – čas pomoci. Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením sociální 
práce a sociálních služeb Města Tanvaldu se snaží v rámci svých možností 
podporovat organizace pomáhající lidem s handicapem. Mají možnost využí-
vat výstavních prostory knihovny k  propagaci své činnosti. Občanská sdružení 
z našeho regionu tak již několik let pořádají prodejní výstavy. Po celý prosinec 
můžete navštívit výstavy těchto organizací:
„Centrum denních služeb Jablonec n.N.“
„Domov Harcov Liberec“
„Sociálně terapeutické dílny společnosti Dolmen, z.ú. Liberec“
„Fokus Liberec o.p.s.“
*****************************************************************************************
„Co mě baví“ – tradiční výstava prací našich čtenářů  
5. 12. 2018 - 20. 12. 2018 v prostorách knihovny
*****************************************************************************************
„Vánoční zastavení“ 
výstava knižních titulů s vánoční tématikou ve vstupní části knihovny po celý 
měsíc prosinec
*****************************************************************************************
OTVÍRACÍ DOBA V ČASE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
24. 12. – 26. 12 2018  ZAVŘENO
27. 12. 2018    OTEVŘENO  9:00-11:30  12:15-15:00
28. 12. 2018    ZAVŘENO
31. 12. 2018   OTEVŘENO  9:00-11:30  12:15-17:00
01. 01. 2019   ZAVŘENO
Přejeme našim čtenářům příjemné prožití vánočních svátků naplněných 

láskou, klidem a pohodou.

Adventní zpívání
Komorní pěvecký sbor HARMONIA vás srdečně zve v sobotu 

15. prosince 2018 v 15 hodin 

na „Adventní zpívání“
v kostele sv. Františka z Assisi – Šumburk nad Desnou 

S vlastní tvorbou vystoupí hosté Květa Barešová – Kunze 

a R. D. Mgr. Pavel Ajchler.

Koncertem nás bude provázet Mgr. Jan Krajník.

V průběhu bude také požehnáno našemu novému CD Jitřenka.
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prosinec 2018

SMRTELNÉ STROJE
Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se ci-
vilizace přizpůsobila novému životu. Gigantická po-
jízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům proná-
sledují menší městečka. Tom Natsworthy, obyvatel 
putujícího Londýna, narazí na uprchlici Hester Shaw 
a nakonec musí bojovat i o svůj život. Protikladné 
strany se musí spojit dohromady a vytvořit velmi ne-
pravděpodobné spojenectví, které může změnit budoucnost

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stro-
mu, rozhodne se, že je čas, aby někomu prozradil 
tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a 
díky kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. 
Nakonec se vydává společně se dvěma hrdiny této 
vesnice - Asterixem a Obelixem na cestu najít mla-
dého druida, kterému by Panoramix mohl prozradit 
tajemství kouzelného lektvaru.

AQUAMAN
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje 
DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason 
Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné At-
lantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit prav-
dě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň 
prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zro-
zen… králem.

FILMOVÉ TIPY 

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz

Program kina denně na RCL: 101,4 FM

Městská kulturní kancelář Tanvald
Akce v prosinci 2018 : 
SO 1. 12. - 16,30 hod. Centrální parkoviště v Tanvaldě
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald a učitelů. Hudba, živý betlém a bohaté občerstvení.
SO 1. 12
Zájezd do Bautzenu na vánoční trhy
Odjezd z centrálního parkoviště v Tanvaldě v 8 hodin. Cena 200 Kč. 
NE 2. 12. - 17 hod. u pomníku na Horním Tanvaldě
Rozsvícení vánočního stromu 
Pořádá SDH Horní Tanvald ve spolupráci s MěÚ v Tanvaldě.
PÁ 7. 12. - 19 hod. Kino Jas Járy Cimrmana
Koncert skupiny Větrno
Vánoční koncert legendární folkové skupiny Větrno z Liberce, která působí na 
scéně už 33 let. Jako host vystoupí známý kytarista a písničkář Petr Rímský.
Vstupné: 80 Kč, pro držitele Senior pasu 40 Kč
Předprodej vstupenek v pokladně kina vždy hodinu před každým filmovým předsta-
vením nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.cz nebo  www.disdata.cz.
ČT 13. 12. - 16 hod.
Vánoční zpívání na schodech u ZŠ Tanvald, Sportovní
Drobné občerstvení zajištěno.
ČT 20. 12. - 18 hod. Kino Jas Járy Cimrmana
Vánoční koncert ZUŠ Tanvald
Vstupné: dobrovolné
PÁ 21. 12. - 14,30 hod. bývalý areál garáží ČSAD, nyní firmy 4SOFT
Vánoční svařák
Vánoční koledy, živá hudba, ZUŠ Tanvald, vystoupení MŠ, ZŠ a SŠ, bohaté ob-
čerstvení - gulášek, svařáček, perníčky, cukroví, živý betlém… Pořádá TJ Seba 
Tanvald a Město Tanvald. Vstup zdarma.

Vánoční koncerty ZUŠ Tanvald :
Vánočně laděné koncerty Základní umělecké školy v Tanvaldě. Vždy od 18 hodin.  
  8. 12. partnerské město Wittichenau (SRN)
14. 12. Tanvald, Šumburk nad Desnou - kostel sv. Františka z Assisi
16. 12. Velké Hamry - kostel sv. Václava

Připravujeme na leden 2019 :
SO 26. 1. - 20 hod. Sportovní hala Výšina Tanvald
Ples města Tanvaldu
K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr Vladimíra Janského (www.
plesovka.cz). Občerstvení, předtančení, tombola. Cena slosovatelné vstupenky 
200 Kč. Předprodej vstupenek v městském infocentru od 7. 1. 2019.
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Podzimní sportovní 
zábava tentokrát
prvorepubliková

Třetí říjnový pátek proběhla ve 
sportovní hale 8. podzimní sportovní 
zábava, která se nesla v prvorepubli-
kovém duchu. Tanečníkům v dobovém 
oblečení hrála kapela Koneckonců. 

Pořadatelé z TJ Tanvald - oddílu 
basketbalu nádherně vyzdobili sál a 
k veselému zpestření večera přispěla 
skupina Artróza z Hořic v Podkrkonoší. 

-red-

Foto Antonín Bělonožník

Novoroční výstup
na Štěpánku

 Originální diplomy od tanvaldského 
výtvarníka Miroslava Valenty se již 
tisknou, mezi sběrateli ceněné pamětní 
odznaky jsou již zadány do výroby, a 
tak mi nezbývá, něž vás opět po roce 
pozvat na Štěpánku.
KČT Tanvald pořádá ve spolupráci 
s obcí Kořenov tradiční Novoroční 
výstup na rozhlednu Štěpánku, která 
stojí na kopci Hvězda v Příchovicích. 
Pořadatelé účastníky očekávají u roz-
hledny 1. 1. 2019 mezi 10. a 16. hodi-

nou. Ti, kteří si po silvestrovské noci 
přivstanou, si mohou odnést již v úvodu 
zmíněné pamětní odznaky a diplomy. 
Ve stánku pod rozhlednou bude v režii 
správce rozhledny pana Jana Staňka 
připraveno novoroční občerstvení.
Přijďte proto přivítat nový rok na 
Štěpánku, popřát si s kamarády 
k novému roku, dát si na zahřátí trochu 
čaje, grogu nebo oblíbený svařák. 

Za pořadatele Josef Průcha

Nabídka zvýhodněných 
sezónních skipasů 
2017/2018 pro děti a 

mládež v lyžařském areálu 
Tanvaldský Špičák

 SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad 
Nisou ve spolupráci s městem 
Tanvald připravila pro zimní sezónu 
2018/2019 nabídku zvýhodněných 
sezónních skipasů pro děti a mládež 
ve věku do 18 let s trvalým pobytem 
v Tanvaldě. Tyto karty budou nepře-
nosné (s fotem), platné pouze pro 
lyžařský areál Tanvaldský Špičák.

Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené 
do 1. 11. 2012)  za cenu 1.900 Kč bez 
večerního lyžování 1.100 Kč  (oficiální 
cena 2.900 Kč)

Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené 
do 1. 11. 2003)  za cenu 3.000 Kč bez 
večerního lyžování 2.300 Kč  (oficiální 
cena 5.000 Kč)

Mládež ve věku od 16 do 18 let (naro-
zení do 1. 11. 2000) za cenu 3.800 Kč 
bez večerního lyžování 3.300 Kč (ofici-
ální cena 6.500 Kč)

Zájemci se mohou přihlásit 
v Městském infocentru v Tanvaldě do 
úterý 4. prosince 2018 do 17 hodin.

Hotové skipasy budou vystaveny přímo 
na pokladně střediska Tanvaldský 
Špičák po zahájení zimní sezony, kde 
Vás i vyfotí a proběhne platba za kartu 
včetně vratné zálohy ve výši 100 Kč.

-red-
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 Původně plánovaný přechod 
Krkonoš, který spadal na sváteční 
víkend 27. – 28. 10. se vzhledem k deš-
tivému počasí neuskutečnil. Počasí 
jsme se však úplně nezalekli a zvolili 
jednodenní variantu po Jizerkách. Řídili 
jsme se heslem, že není špatného 
počasí, ale špatného oblečení. Skupina 
čítající 13 dospěláků a 13 dětí, šťastná 
to čísla, vyrazila vlakem do polských 
Jakuszyc, odtud pěšky přes Orle, 
Jizerku, Umrlčí cestou do sedla pod 
Zámky, vodopády Černé Desné zpět 

do Tanvaldu. Na Jizerce se obloha pro-
trhala, takže dopolední mrholení bylo 
rázem zapomenuto. Všichni „účastníci 
zájezdu“ byli nadmíru spokojeni. Užila 
se spousta legrace, našlapali jsme víc 
než 20 km. Žaludky nestrádaly (tradiční 
domácí sladké i slané pochutiny připra-
vené dospěláky) a počasí? To si halt 
nevybíráme. Hlavně ať nám „nasype“ 
v zimě a nemusíme za sněhem jezdit 
do Jakuszyc. SKOL!!!

Jana Tůmová

Lyžaři zakončili podzimní sezónu 
přechodem Jizerek

Foto Radek Luňáček

Zprávy z oddílu kopané 
Jiskra Tanvald

Úspěšný podzim družstva 
přípravky

 Družstvo přípravky začalo podzimní 
část sezóny pravidelným náborem 
nových členů organizovaným v září. 
Jako v předchozích letech jsme se 
účastnili okresního přeboru věkové 
kategorie do 10 let, který se pořádá ve 
formě turnajů pořádaných jednotlivými 
účastníky soutěže pro minimálně 5 
týmů, které se na jednotlivých turnajích 
mění podle předem daného rozloso-
vání. V měsících září, říjen a listopad 
jsme se zúčastnili celkem 9 turnajů, 
z toho tří pořádaných na krásném tan-
valdském hřišti, ve kterých jsme obsa-
dili 5x 1. místo, 3x místo 2. a jednou 
místo třetí. Družstvo nastupovalo 
v osvědčené sestavě z předchozího 
ročníku ve složení: Míša Martínek, 
Míša Gombala, Tomáš Štim, Dominik 
Duňka, Adam a Patrik Horvátovi, Péťa 
Řezníček, Patr Dau Bao Anh a Martin 
Viet Tiep Bui. Do hry se příležitostně 
zapojili i další hráči : Matyáš Gujda, 
Matěj Švec, Adam Míllád Ali  a Nikolas 
Ganobiak. 
Výsledkem našeho snažení je konečný 
výsledek podzimní části soutěže, kdy 
se s radostí koukáme na tabulku :
1.Smržovka
2.Tanvald
3.Desná
4.Jablonec 2011
5.Železný Brod
6.Jenišovice
7.Hodkovice
8.Velké Hamry
9.Lučany nad Nisou
10. Jablonec 2012
S odhodláním se do přípravy na 
budoucí fotbalová utkání vrhli i naši nej-

mladší fotbalisti narození v roce 2012 a 
2013, v družstvu jsme přivítali již i první 
děvče K.Gombalovou. Naši nejmladší 
zatím získávají první dovednosti, které 
předvedou svým rodičům i ostatním 
příznivcům v halových turnajích 9.2. a 
2.3.pořádaných v tanvaldské sportovní 
hale.
Poděkování za pomoc patří zejména 
J.Jónovi, K. Soldátovi, M.Štimovi, 
V.Kosinovi a rodičům, bez jejichž při-
spění by nebylo v našich silách zabez-
pečit tak náročnou sezónu.

Družstvo dospělých.
Narozdíl od družstva dětí, které 
můžeme za předvedené výkony a 
nasazení pouze chválit, není tomu 
tak u družstva dospělých. Tanvaldští 
hráči se účastnili okresního přeboru II. 
třídy, ve které v podzimní části sezóny 
získali po mnoha nepřesvědčivých 
výkonech pouze jeden bod. Doufáme, 
že se během zimní přestávky podaří 
stabilizovat a posílit hráčský kádr a 
že naši hráči začnou na jaře v soutěži 
hrát důstojnou roli a přinesou našim 
fanouškům, kterým děkujeme za 
přízeň, konečně radost alespoň něko-
lika vítěznými zápasy.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za 
podporu městu Tanvald i našim spon-
zorům a všem popřát jen vše nejlepší 
v novém roce. Zároveň doufáme, že 
nám naši příznivci zachovají přízeň 
a přijdou nás podpořit i v jarní části 
sezóny.

Za Jiskru Tanvald Roman Houfek

Prodej vánočních stromků
od pondělí 3. prosince 2018

Tanvald „u myší díry“ (u viaduktu)
Info. tel. 606 949 912

INZERCE

BATOLÁČEK
Dopolední klub pro děti od 1-3 let 

V SVČ Tanvald je pro Vás a Vaše
nejmenší otevřena hernička, kde  

si můžou děti najít nové kamarády,
pohrát si, zatímco Vy si v klidu vyřídíte

pochůzky.  
Podle věku bude pro děti připraveno
tancování, hudební dílna a kreslení. 

S sebou svačinu, pití a bačkory. 
 

info:  778 158 034 - Jakouběová

Každé úterý a čtvrtek  
od 8:30 do 11:00 
100.- Kč za dítě
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Mít domov a rodinu - 
samozřejmost nebo vzácnost?

 Nejčastější otázky na téma pěstounské péče:
Co je to pěstounství, komu je pěstounská péče určena?
Pěstounství je forma náhradní rodinné péče pro děti, které nemohou z urči-
tého důvodu vyrůstat ve své vlastní rodině. Biologičtí rodiče nepozbyli svých 
rodičovských práv, avšak o své děti se neumějí, nemohou či nechtějí postarat. 
Tato situace může trvat měsíce, roky, anebo i celý život… Takové děti vyrůstají 
v kojeneckých a dětských domovech či jiných ústavních zařízeních. Nebudeme 
si nic nalhávat. Každý z nich zde musí „soupeřit“ o pozornost tety, sestřičky…. 
Individuální potřeby dítěte nemohou být ani při nejlepší vůli naplněny. 
Naštěstí vysvitla naděje v podobě náhradních rodičů, pěstounů, díky kterým 
mohou tyto děti pocítit teplo domova, poznat kouzlo objetí a žít plnohodnotným 
životem. 
Kdo se může stát pěstounem?
Pěstouny se mohou stát lidé, kteří se zvládnou postarat a citově přijmout 
nevlastní dítě s ohledem na všechny jeho možné potřeby. Může se jednat o 
manžele, ale také partnerský pár či jednotlivce. Většina z nich má své vlastní 
děti, o které se starají, anebo už jim tzv. vylétly z hnízda. Cítí se však dostatečně 
silní na to využít své rodičovské dovednosti a zkušenosti, otevřít svou náruč a 
láskyplně vést další dítě po jeho k cestě k dospělosti. Jejich hlavní motivací by 
měla být na prvním místě pomoc dítěti. Je třeba brát na vědomí a respektovat 
vztah dítěte k jeho původní rodině.
Co obnáší stát se pěstounem?
Rozhodnutí stát se pěstounem chce svůj čas. Je třeba získávat informace, 
důkladně dobře zvážit všechna možná pro a proti, hovořit na toto téma ve své 
rodině a nejbližším okolí. Po podání žádosti zájemce o pěstounskou péči projde 
postupně vstupním prověřením a speciálním školením, aby byl dobře připraven 
na práci s dětmi, které mohou mít speciální potřeby. Tato fáze trvá okolo jednoho 
roku.  
Dostává se pěstounovi nějaké podpory?
Pěstounská rodina je po celou dobu výkonu náhradní rodinné péče v kontaktu 
s odbornými pracovníky. V každém kraji působí tzv. doprovázející organizace, 
které mají své klíčové pracovníky. Ti rodinu pravidelně navštěvují, podporují 
a pomáhají řešit možné potíže, se kterými se pěstoun či dítě může potýkat.  
Pěstounská péče je finančně podporována státem odměnou pro pěstouny a 
příspěvkem pro svěřené dítě.

Tento článek podává základní informace týkající se pěstounské péče. 
Pokud vás téma pěstounství oslovilo a chtěli byste získat více informací, 
rádi vám je zodpovíme v MDC Maják Tanvald, které se doprovázení pěs-
tounských rodin věnuje. Nezávaznou schůzku lze domluvit na tel. čísle: 
774 825 085 u Mgr. Libuše Rydvalové.

Libuše Rydvalová

Návštěva přátel z partnerského města
Lubomierz

 Na pozvání města přijeli do 
Tanvaldu 29. října senioři z našeho 
partnerského města Lubomierz 
v Polsku. Oplatili tak srpnovou 
návštěvu našich seniorů v jejich městě.  
Jejich první cesta vedla na radnici, 
kde je přivítali starosta s místostaros-
tou Tanvaldu, zástupci Senior klubů 
Tanvald.
Následně tajemník města pan Seidel 
seznámil hosty s naším městem, ve 
svém výkladu připomenul významné 
okamžiky v historii města od jeho 
vzniku až po současnost. 
Poté se skupina hostů v čele se staros-
tou přesunula do Sportovní haly a na 
městský stadion. Všichni byli nadšeni 
vybavením těchto sportovních zařízení 
a litovali, že taková v jejich městě 
nemají. Oběd byl připraven v jídelně 
Scolarestu a všem moc chutnal. Po 
obědě účastníky převezl autobus na 
Šumburk, kde na pozvání pana faráře 
navštívili Kostel sv. Františka z Assisi. 
Jejich cesta vedla potom do Kina Jas 
Járy Cimrmana, kde se mohli seznámit 
s moderní technikou kina a zhlédli 

ukázky filmů ve formátu 3D. Kinem byli 
přímo uneseni.
A potom již nastalo loučení, ale ještě 
předtím překvapení, které připravili 
senioři z Polska, když ve foyer kina 
zazpívali česky písničku „Malovaný 
džbánku z krumlovského zámku“. 
K polským seniorům se přidali i čeští, 
zpívali všichni.
Ještě předtím, než se hosté rozešli na 
nákupy, navštívili někteří z nich měst-
skou knihovnu a prohlédli si tam výstavu 
ke stému výročí Československé 
republiky, kterou připravilo Středisko 
volného času Tanvald. Výstava se jim 
moc líbila, obdivovali vystavené práce 
dětí.
Polským seniorům se u nás líbilo a 
plánují další spolupráci, někteří prý už 
teď budou trénovat na příští sportovní 
hry seniorů v Tanvaldě. 
Ke spokojenosti návštěvníků přispěla 
i účast seniorek Gurbovičové, Habové 
a Vlhové, které pomohly s překonáním 
jazykové bariéry, za což jim patří dík.

-ali-

Foto Vlaďka Koďousková

PROŽIJTE POHODOVÉ 
VÁNOCE A NOVÝ ROK 

S VYSÍLÁNÍM 
ČESKÉHO ROZHLASU 
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TJ TANVALD z.s.  a MĚSTO TANVALD 
 

si vás dovolují srdečně pozvat na 

S V A Ř Á K  
  

21. prosince  
(pátek) 
 
 
 
 
 

 
 
 
areál firmy 4SOFT  
(bývalé garáže ČSAD) 
 
 
vánoční koledy, gulášek, svařák, grog, punč, perníčky, cukroví, …… 

Hezké prožití

vánočních svátků

přeje redakce 
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